
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TƯ PHÁP 

 
Số:       /STP-VBPB&TDTHPL 
V/v tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp 
luật về phòng, chống tham nhũng” do 

Tổng Thanh tra Chính phủ tổ chức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    
Trà Vinh, ngày     tháng 9 năm 2021       

 

 

Kính gửi:   

    - Các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; 
    - Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.         

     

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1464/TTCP-PC ngày 23/8/2021 của 

Tổng Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng” (gọi tắt là Cuộc thi). 

Để hưởng ứng Cuộc thi nhằm góp phần thực hiện đạt yêu cầu, kết quả của 
Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện 

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, nhất là gắn với nhiệm vụ tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong Ngành Tư 
pháp.  

Sở Tư pháp yêu cầu các đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, 
thành phố triển khai, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao 

động; công chức tư pháp cấp huyện; công chức tư pháp – hộ tịch của xã, phường, 
thị trấn; đồng thời tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong Nhân dân để biết tham gia 

dự thi theo Thể lệ số 02/TL-BTC ngày 20/8/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi (có 
đính kèm và Đề thi trắc nghiệm, Bài dự thi). 

Sở Tư pháp yêu cầu các đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, 
thành phố thực hiện tốt nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- GĐ, các PGĐ Sở Tư pháp;      
- Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh (đăng); 
- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (đăng);  
- Lưu VT, VBPB&TDTHPL.                               
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 
Trần Hoàng Khâm 
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